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101 Danish design icons Hent PDF Forlaget skriver: 101 danish design icons er den engelsksprogede udgave
af 101 danske designikoner, der udkom på Strandberg Publishing i 2014. Bogen er den første samlede

fremstilling af de vigtigste danske designgenstande i en visuelt forførende og veloplagt designbibel. I bogen,
der er redigeret af Lars Dybdah?l, biblioteks- og forskningschef på Designmuseum Danmark, bidrager 32 af

landets førende designforskere.

Tager man den gevaldige interesse for dansk design både herhjemme og i udlandet i betragtning, er
udgivelsen af 101 danske designikoner et must. Bogen indeholder 101 velskrevne artikler om ikoner fra alle

hjørner af danskernes dagligdag lige fra det musselmalede porcelæn fra 1775 og til i dag. Fra
Margretheskålen over Y-stolen til de gule Netto-poser og Post Danmarks røde postkasser. Alle har de fået
status af ikoner, fordi de er blevet kendt, købt og elsket af et bredt udsnit af den danske befolkning. Nu

præsenteres de også for et engelsktalende publikum.
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